
  احياء و نجات
  بقا  زنجيره

  زنجيره  اين  عوامل از  كدام هر اگر. دارند  دخالت  هوش بي  بزرگسال بيمار  يك  بقاي  شانس  افزايش در  عامل چهار
  .كند مي پيدا  كاهش  شانس  ميزان نشود،  رعايت

  

   هوايي  راه  بودن باز  اهميت

 و رود مي  بين از  عضالت  كنترل  كه  است  آن امر  اين  علت. شود مسدود يا  تنگ  است  ممكن  هوش بي بيمار  تنفسي  راه
 صدادار و  سخت بيمار  تنفس ، حادثه  اين  وقوع با. كند مسدود را  تنفسي  راه ، رفته  عقب  به تواند مي  زبان ، ترتيب  اين  به
 ، داشته باز  هوايي مسير  ورودبه از را  زبان ، عقب  به سر  كردن  خم و  چانه  بردن باال. شود مي  غيرممكن  كامل طور به يا و

  .كند مي  فراهم  مصدوم  براي را  كشيدن  نفس  امكان

  
  تنفسي  راه.  است باز  تنفسي  راه: شود مي بلند  حلق  پشت از  زبان ، چانه  بردن باال و سر  كردن جا جابه با باز  تنفسي  راه

  .كند مي مسدود را  تنفسي  راه و  حلق ، رفته  عقب  به  زبان ، هوش بي بيمار در مسدود

  بيمار  به  دادن  تنفس

  بازدمي  هواي ، بنابراين. دارد  كربن اكسيد دي  كمي مقدار و)  تنفسي  هواي از كمتر% 5(  اكسيژن% 16 ما،  بازدمي  هواي
  حاوي او،)  داشتن  نگه  زنده و(  اكسيژن  تأمين  براي شود، مي  مصدوم  ريه وارد زياد  نيروي با  تنفسي  احياي  طي  وقتي
 در هوا،  اين. كنيد بيمار  هوايي مسير وارد نيرو با را هوا ، تنفسي  احياي با توانيد مي شما.  است  اكسيژن  كافي مقدار
  وقتي. شود مي  منتقل ها ريه در  كوچك  خوني  هاي رگ  به  سپس ، رسيده) ها آلوئول(  هوايي  هاي كيسه  به  ريه  داخل
  .شود مي  خارج زايد، مواد  حاوي  هواي و خوابد مي  سينه  قفسه داريد، برمي بيمار  دهان  روي از را خود  دهان شما

   خون  گردش  برقراري

 دچار) مغز  همه از تر مهم و(  حياتي  اعضاي ، نتيجه در. كند نمي پيدا  جريان  بدن در  خون شود،  متوقف  قلب  ضربان اگر
  توان مي  گاه. بمانند  زنده  دقيقه چند از  بيش نيستند قادر  اكسيژن  بدون ، مغزي  هاي سلول. شوند مي  اكسيژن كمبود



  قلب  به  مكانيكي  صورت  به ماساژها  اين. كرد برقرار  مصنوعي  صورت  به را  خون  گردش ، سينه  قفسه ماساژ  كمك  به
  نيمه  روي  عمودي فشار  كردن وارد. بيندازند  جريان  به  بدن  هاي قسمت  تمام  سوي  به را  خون  كه كنند مي  كمك
  سوي  به نيرو با و كند مي  خارج  قلب  حفرات از را  خون ، شده  فقرات  ستون  روي  قلب  شدن  فشرده  باعث ، جناغ  پاييني
 را  قلب » شده  مكيده»  شده جا جابه  خون و آيد مي باال  سينه  قفسه فشار،  شدن  برداشته از  پس. فرستد مي ها بافت
  احياي و  سينه  قفسه  ماساژهاي  تركيب با. شود مي  خارج  قلب از مجدداً  خون  اين ، بعدي ماساژ با كند؛ مي پر  دوباره
  .شود مي دار اكسيژن  كافي  اندازه  به  خون  كه شد  مطمئن  توان مي ، تنفسي

  
  .كند مي  حفظ را  خون  گردش ، صحيح  روش  به  سينه قفسه  فشردن:  سينه  قفسه ماساژ

   قلبي  ريتم  بازگرداندن

.  گرفت كار  به  قلب  غيرطبيعي  ريتم  بازگرداندن  براي  توان مي را) خودكار  خارجي دفيبريالتور يا( دفيبريالتور  دستگاه
 ايستد مي  ضربان از  قلب  كه  زماني(  قلبي  ايست از  پس ؛ است بقا  زنجيره در  حياتي  عامل  يك  زودهنگام  دفيبريالسيون

 از  پيش. بود خواهد بيشتر بيمار  بقاي  شانس شود، آغاز زودتر  دفيبريالسيون  هرچه ،)ندارد وجود  خون  گردش و
 ـ  قلبي  احياي  انجام  براي  كافي  مهارت و  ديده  آموزش  آن عملكرد  نحوه مورد در بايد دفيبريالتور،  دستگاه از  استفاده
 .باشيد  داشته)  است  تنفسي  احياي و  سينه  قفسه ماساژ از  تركيبي  كه(  ريوي


